Seskarö Skärgård
i samarbete med

Erbjuder fastighetsägare inom det fördefinierade området en
nyckelfärdig lösning för anslutning av Fiber. Med nyckelfärdigt
menas att grävning ingår ända fram till huset samt borrning
genom vägg och montering av medieomvandlare på insidan.
Det har ingen betydelse om du bor nära vägen eller några
hundra meter från vägen, priset är lika för alla.
Varför Fiber?
Koppar telenätet kommer att försvinna på många områden inom
Haparanda Kommun inom kort. Med fiber skapas möjlighet till
ett snabbt och stabilt internet, Tv, Telefoni, Trygghetslarm,
utbildning samt många nya tjänster som hela tiden utvecklas
inom sjukvård, samhälls och välfärdstjänster. Fastigheten blir
mer attraktiv och genererar ett högre försäljningspris.

Vilka fördelar ger samarbetet ?
Tillgång till ett färdigt nät med alla de största tjänsteleverantörerna
Drift och underhållsansvar hanteras av en etablerad och kompetent
leverantör.
Leverans av en öppen fibertjänst och riskerar inte drabbas av nätavgift
Inget krav på att köpa tjänster

Prisexempel på tjänster:

Vad betalar man idag?
* TV
* Telefoni
* Internet

200-500kr/mån
100-150kr/mån
200-500kr/mån

* Svenska hushåll betalar idag mellan 500 och 1500kr /mån för de tre

Vad betalar vi via fiber?
Exempel 1, Gruppavtal:

Med gruppavtal (minst 50 fastigheter som väljer samma paket) låser man sitt
abonnemang i 60 månader, men får då ett betydligt lägre pris. Exempel:
Telia Trippelpaket: Internet 100/100, Telefon, TV-27 kanaler

429kr/mån , ord 648kr/mån

Boxer Trippelpaket: Internet 100/10, Telefon, TV-Boxer Flex 8 299kr/mån , ord 499kr/mån

Exempel 2, Öppet nät utan bindningstid:

Internet 100Mbit från ca. 240kr/mån
TV-paket från ca. 189kr/mån
Telefoni från ca 29kr/mån
Eller Trippelpaket från 499kr/mån

Fritidshus:
För Fritidshus finns korttidsabonnemang med tjänster som kan
startas upp och avslutas under hela året via Qmarket.se. Aktiverat abonnemang fungerar efter ca 1minut. Månads och veckoabonnemang, kommer även att finnas helgabonnemang.

Vad kostar det att ansluta?

359kr/mån
(vid 60 månaders finansavtal.)

eller:

19.900kr
-Kontant kostnad efter nyckelfärdig installation
Tidig anmälan gör att grävningen
kan starta snabbare.
Intresseanmälan (ej bindande) görs på: www.fibertillalla.se
Så snart tillräckligt antal intresseanmälningar har registrerats kommer
anslutningsavtal för utskrift mailas ut samt finnas på sidan. Man kan även
se kartorna över vilka fastigheter som hittills är anmälda.
Information om tjänster och utbud hittar ni på: qmarket.se
(välj ett område för att se priserna)
Kontaktpersoner Seskarö Fiber:
stefan.vennberg@telia.com, 070-6556433
sten-inge.videhult@telia.com 070-5957370
Hemsida: www.seskaro.net

